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ВСТУП 
 

Розробка Стратегії сталого розвитку Здолбунівського району на 2013- 2017 
роки здійснювалася в умовах дії чинного законодавства України, пов'язаного з 
питанням стратегічного планування розвитку територій. До основних 
нормативно-правових документів дотичних до цієї проблематики відносяться: 
Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
«Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  «Про 
стимулювання розвитку регіонів»,  «Про планування і забудову територій», 
«Концепція сталого розвитку населених пунктів», затверджена Постановою 
Верховної Ради України від 24.12.99р. №1359–XIV, Указ Президента України 
від 25.05.01р. №341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики» та 
інші нормативно-законодавчі акти, які регулюють процеси соціально-
економічного розвитку регіонів, міст та селищ. 

Спільним розпорядженням голови Здолбунівської райдержадміністрації та 
голови Здолбунівської районної ради від 26 червня 2012 року №333/22 «Про 
впровадження Стратегії сталого розвитку територіальних громад у 
Здолбунівському районі» утворено робочу групу з розробки Стратегії та 
затверджено план заходів з її впровадження. 

Стратегія є основою для розроблення і формування: 
- проектів середньострокових програм розвитку району,що мають визначати 
показники видатків державного, обласного та місцевих бюджетів, необхідних на 
наступні бюджетні періоди, для стратегічних завдань регіонального розвитку, 
реалізація яких триває більше одного бюджетного року; 
- щорічних програм економічного і соціального розвитку району, що 
визначають послідовні першочергові заходи та необхідні для цього витрати, які 
включаються до проекту бюджету району на черговий рік. 

У Стратегії з урахуванням регіональних проблем визначено координацію 
дій райдержадміністрації, районної, міської, селищної, сільських рад, установ 
та організацій району спрямованих на реалізацію стратегічних завдань і заходів. 
При розробленні Стратегії використані аналітичні і прогнозні матеріали 
управлінь і відділів райдержадміністрації, місцевих рад району, відповідних 
районних служб і установ. 

Основною метою розробки Стратегії є визначення пріоритетних 
напрямів розвитку Здолбунівщини на довгостроковий період та здійснення 
планомірних і послідовних заходів спрямованих на підвищення рівня життя 
мешканців району до європейських стандартів за рахунок збалансованого 
використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних 
духовних та культурних традицій. 

Стратегія концентрується на ключових, перспективних напрямках, які 
були виявлені на основі аналізу потенціалу, сильних та слабких сторін, 
геоекономічного положення району. Стратегія не відміняє і не заміняє інші 
галузеві програми, які можуть і повинні розроблятися. Вона не є комплексною 
програмою, а визначає лише найважливіші пріоритетні напрями розвитку 
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району. При написанні Стратегії врахована низка районних та обласних програм  
у сфері освіти, охорони здоров’я, розвитку житлово-комунального 
господарства, економічного і соціального розвитку 

У Стратегії подаються загальна характеристика Здолбунівського 
району,природно-кліматичні умови регіону, його розташування, стан 
екологічного, соціального і економічного розвитку району. Проаналізовані 
сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку громади 
Здолбунівщини. 
 

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 
 

1.1. Історична довідка про район 
 

Заселення території  теперішнього Здолбунівського району  почалося в 
період пізнього неоліту та ранньої бронзи (ІІІ-ІІ ст. до н. е.).  

Уперше назва поселення Здолбунів (Долбунів) згадується в акті 1497 р., за 
яким Великий князь Литовський Олександр дарує князеві Костянтину 
Острозькому разом з іншими поселеннями і село Долбунів. Сучасна назва існує 
починаючи з 1629 р.  Назва Долбунів може походити, як припускають вчені, від 
слова "довбати" (місцеві жителі в крейдяних копальнях довбали крейду) або 
пов'язане зі старослов'янським племенем дулібів, які проживали тут в VI-X ст. 
Починаючи з X ст., з часу утворення Київської держави,  частина земель 
нинішнього  Здолбунівського району  входила до її складу, а з 1199 р. - до 
Галицько-Волинського князівства. Починаючи з кінця XIV  і до кінця XVIII ст.. 
Здолбунівщина входила до складу Речі Посполитої, зокрема до Волинського 
воєводства з центром у Луцьку. 

Поштовхом для розвитку міста стало будівництво у 1873 р. залізниці 
Київ-Брест-Литовський. У 1884 р. завдяки братам-чехам Єлінекам було 
побудовано цементний завод.  

З 1920 до 1939 р. в районі було встановлено польську владу, і Здолбунів 
став повітовим центром Волинського воєводства.  

Під час Другої світової війни цей край був осередком діяльності УПА. Тут 
формувалися її бойові підрозділи, базувалися старшинські школи, підпільні 
типографії, штаби УПА (Південь та Північ).  

Історично пам'ятними для українського народу є гурбенські події. 23-25 
квітня 1944 р. в Гурбенських лісах відбувся найбільший бій за всю історію 
збройного протистояння УПА радянським військовим підрозділам, в якому було 
задіяно близько 30 тис. вояків.  

Королевою Волинських сіл називають древній Дермань. Це - велике 
волинське село, що знаходиться за 30 км на південь від міста Рівного, відоме 
далеко за межами рідного краю. Село Дермань ще на початку XVI ст. стало 
одним із культурно-мистецьких центрів Волині. Саме з Дермансько-Троїцьким 
жіночим монастирем, його школою і друкарнею, пов'язана діяльність таких 
визначних історичних осіб, як Івана Федорова, Даміана Наливайка, Іова 
Княгиницького, Острозького грециста Кипріяна, Іова Борецького, Ісакія 
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Борискевича, Мелетія Смотрицького. На весь світ прославили Дермань у 
віршах, спогадах, повістях і романах його уродженці Микола Хомичевський та 
Улас Самчук. 
 
 
1.2. Географічне положення та природні ресурси 
 

Більша частина Здолбунівського району лежить у межах Волинської 
височини (Рівненське плато — підвищена лісова рівнина, розчленована ярами 
та балками), крайня північна — в межах Поліської низовини. 

Територія району   в сучасних межах складає 65920 га, з них: 
- сільськогосподарські угіддя - 43,75 тис. га; 
- з них: рілля - 34,84 тис. га; 
-  ліси та інші лісовкриті площі - 14,705 тис. га; 
-  забудовані землі - 3,3 тис. га; 
-  землі водного фонду - 0,94 тис. га; 
-  інші землі — 3,28 тис. га. 
Є запаси будівельного піску, глини, торфу. Загальнодержавне значення 

мають поклади крейди, розвідані родовища фосфоритів. 
По території району протікають річки системи Горині (басейну Дніпра): 

середня течія Збитинки, витоки Стубли та Усті, Стубелка, Піщанка. 
Різноманітність рельєфу, ґрунтоутворювального поділу та ґрунтів, 

багатство рослинного і тваринного світу роблять цей край унікальним. 
Найбільшу наукову та лісівничу цінність мають старі грабово-дубові ліси, 
особливо в урочищах Мостівському, Гурби, Турова Могила. Тут серед 
порівняно молодих дерев віком від 80 до 130 років є і старожили — 400-річний 
каштан та 300-літні липи в с. Дермань, 200-літня липа в урочищі Чернява 
(поблизу с. Ступне). 

Унікальна територія Здолбунівщини, що знаходиться у південній частині 
на межі Волинського лісового плато, Малого Полісся та Кременецьких гір, 
належить до Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного парку. Із 
флори парку 31 вид рослин занесено до Червоної книги: це, зокрема, меч-трава 
болотна, осока Девелла, сашник іржавий, а глід український, що росте в 
околицях с. Мізоч, занесено до Світового та Європейського червоних списків. 
 
1.3.Адміністративний поділ 
 

Як адміністративно-територіальна одиниця район створений у 1939 році. 
Межує з чотирма районами Рівненської та одним районом Тернопільської 

області: 
Дубенський район (на заході); 
Рівненський район (на півночі); 
Гощанський район (на північному сході); 
Острозький район (на сході); 
Шумський район (Тернопільська область) (на півдні). 
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Здолбунівський район включає одне місто (Здолбунів), одне селище 
міського типу (Мізоч) та 53 села. Найбільшими населеними пунктами у районі 
окрім Здолбунова є селище Мізоч та село Здовбиця. 

Всього на території району розташовано 23 місцеві ради: районна, міська, 
селищна та  20 – сільських. 

 
 
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І   

СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ РАЙОНУ 
 
2.1. Соціально-економічний потенціал 
 
Здолбунівський район -  інвестиційно-приваблива територія з розвиненим 

промисловим та сільськогосподарським виробництвом,  належними умовами 
для життя і культурного відпочинку населення. (діаграма 1) 
 

Структура валової доданої вартості Здолбунівського району 
за 2012 рік

промисловість; 
40,60%

сільське 
господарство; 

20,50%

будівництво; 
9,40%

торгівля; 5,30%

інші види 
діяльності; 24,20%

промисловість сільське господарство будівництво торгівля інші види діяльності  
Діаграма 2.1 

Основні економічні показники за 2012 рік 
 
Бюджет  Здолбунівського  району     – 207 млн.966 тис.850 грн. 
Промислове виробництво      – 694,8 млн.грн. 
Виробництво сільськогосподарської продукції   – 350,8 млн.грн. 
Прямі іноземні інвестиції      – 105,7 тис.дол.США. 
Експорт товарів       – 1,0 млн.дол.США. 
Імпорт товарів       – 36 млн.дол.США. 
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Середня заробітна плата      – 2556 грн. 
Мережа підприємств торгівлі  
та ресторанного господарства     – 357 од. 
Обсяг роздрібного товарообороту     – 90,9 млн.грн. 
 

Провідними промисловими підприємствами району є ПАТ «Волинь-
цемент», ПрАТ «Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іскра», ТОВ 
«Укрцемремонт Здолбунів».  

Серед районів області промисловість Здолбунівського району виділяється 
виробництвом цементу, цегли, виробів з пластмаси,  наданням ремонтних  робіт  
і  послуг  підприємствам  з  виготовлення будівельних матеріалів, зокрема 
цементним заводам.  

Район знаходиться на перетині залізничних магістралей, що з’єднують 
Київ зі Львовом, Львів  з  Республікою  Білорусь,  країнами  Балтії,   що сприяє 
розвитку промисловості 
 Промисловими підприємствами району реалізовано промислової 
продукції у 2012 році на суму 694,8 млн.грн., що на 13,4 млн.грн. більше ніж у 
2011 році. (діаграма 2) 
 

 
 

Протягом 2012 року малими підприємствами району реалізовано 
продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 127,1 млн.грн., що на 2,0% більше, 
ніж за відповідний період 2011 року. 
 У сфері малого бізнесу (включаючи фермерські господарства) працює 
понад 4,5 тис. осіб, або 25 % зайнятих у господарському комплексі, соціальній 
та гуманітарній сферах району. 

За 2012 рік від діяльності суб’єктів малого підприємництва до місцевого 
бюджету району надійшло 7,8 млн.грн., що в 4,6 раза більше у порівнянні з 
2011 роком за рахунок зміни в адмініструванні єдиного податку. 
 
  

Динаміка обсягів реалізації промислової продукції 
за 2008-2012 роки
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2.2. Сільське господарство 
 

Сільське господарство району спеціалізується на вирощуванні озимої 
пшениці, ячменю, кукурудзи, цукрових буряків, овочів, кормових культур, 
вирощуванні свиней, птиці, розвинуто м'ясо-молочне скотарство. 

Є можливість розширення площ, зайнятих плодово-ягідними 
насадженнями. 

На сьогоднішній день не в обробітку знаходиться 2800 га ріллі, з яких 
майже 1000 га становлять мисливські угіддя та супіски (самосів дерев), що 
знаходяться в основному на територіях Маломощаницької, Новомощаницької, 
Старомощаницької сільських рад, сіл Святе та Зелений Дуб Будеразької 
сільської ради. 

Виробництво валової сільськогосподарської продукції за всіма 
категоріями господарств району у 2012 році зросло на 8,6% або на 27,8 млн. 
грн. і склало 350,8 млн.грн. (по області – приріст 3,9%, по Україні – спад 4,5%).   

Валове виробництво по сільськогосподарських підприємствах склало 
128,4 млн. грн., що на 25,9% або на 26,4 млн.грн. більше показника 2011 року. 
Основною складовою росту валової продукції сільськогосподарських 
підприємств є збільшення виробництва зернових та цукрових буряків.  

Порівняно з 2011 роком  рівень  виробництва зернових культур  
сільськогосподарськими підприємствами району збільшився на 50,0% або на 
17,7 тис.тонн і складає 53,4 тис.тонн збіжжя .  

Середня урожайність зернових становить 47,1 ц/га проти 34,4 ц/га 2011 
року. 

 Найвищу урожайність  при збиранні зернових та зернобобових культур 
одержано ФГ «П’ятигірське» та ПСП ПП «Здолбунівське» (57,4 та 50,5 ц/га 
відповідно). 

Найбільше зерна зібрано в ТзОВ «Колос-інвест» – 6,7 тис.тонн, що 
становить 25% від загального валу зерна по району. 
 У 2012 році  господарствами громадського сектору  зібрано 37,6  тис. тонн 
цукрових буряків при середній урожайності 310 ц/га проти 196 ц/га у 2011 році. 
Найвища урожайність в ФГ «Агросім’я» (400 ц/га).  

Під урожай 2013 року сільськогосподарськими підприємствами було 
засіяно 6441,5 га озимих зернових  культур на зерно та зелений корм, (108% до 
показника минулого року)  та 1224 га озимого ріпаку (65% до показника 
минулого року).  

В 2012 році  в порівнянні з 2011 роком, за рахунок збільшення 
продуктивності дійного стада у всіх сільськогосподарських формуваннях, 
виробництво молока зросло на 34% і склало 1,1 тис.тонн. 
За 2012 рік з державного бюджету для підтримки розвитку плодоносного хмелю 
сільськогосподарським товаровиробникам виділено коштів в сумі 1114,8 
тис.грн., для виплати дотацій за утримання молодняка ВРХ в господарствах 
населення – 499,3 тис.грн., з яких 236,1 тис.грн. – заборгованість попередніх 
років.  
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На забезпечення виконання програми сервісного обслуговування худоби 
населення з районного бюджету виділено 10 тис.грн. 

Для розвитку сільськогосподарського виробництва  було залучено 14,5 
млн.грн. кредитних ресурсів. 
 Загальний обсяг капітальних інвестицій вкладених в агропромисловий 
комплекс району в 2012 році склав 4,8 млн.грн., що на 1,2 млн.грн. більше 
минулорічного показника для придбання технічних засобів для запровадження 
інтенсивних технологій в галузі та обладнання для модернізації галузі 
тваринництва. 
 Сервісну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам надають 
один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та 4 спілки громадян із 
надання послуг з обробітку земельних ділянок в господарствах населення. 
 Функціонує 16 пунктів заготівлі молока. 

 
 
2.3. Транспортне обслуговування 
 
Стабільно функціонує транспортний комплекс району. 
Здолбунів  є важливим залізничним вузлом Львівської залізниці, що має 4 

напрями руху: Львів, Київ, Лунінець та Ковель. Залізничну сферу обслуговують 
вагонне та локомотивне депо, моторно-вагонне депо, дистанція сигналізації і 
зв'язку, дистанція енергопостачання, де зайнято понад 3 тисячі чоловік 

Крім залізничного, в районі достатньо розвинений автомобільний 
транспорт та відповідна мережа доріг з твердим покриттям (268,7 км).  

Регулярним автобусним сполученням охоплено 96,2 відсотка сільських 
населених пунктів. 

Автотранспортним обслуговуванням не забезпечено с.Святе та 
с.Підгайне, до яких відсутні дороги, що відповідають вимогам безпеки 
дорожнього руху. 
 Маршрутна мережа району нараховує 21 приміський та 12 міжміських 
автобусних маршрутів, перевезення на яких здійснюють 37 фізичних та 2 
юридичні особи, якими щоденно виконується 503 оборотних рейси. 

 
2.4. Зовнішньоекономічна діяльність 
 
Зовнішньоторговельні операції товарами у 2012 році район здійснював з 

партнерами  із 26 країн світу (у 2011 – 22 країни). 
 Найбільші експортні поставки здійснюються в Республіку Білорусь та 
Німеччину. (діаграма 3) 
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Структура експорту Здолбунівського району
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Діаграма 2.3 

Основу  імпортних надходжень складають сировина для хімічної 
промисловості, машини та устаткування, енергетичні матеріали, деревина та 
вироби з неї. (діаграма 4) 

Структура імпорту Здолбунівського району
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Діаграма 2.4 

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з 
Російської Федерації, Німеччини, Сполучених Штатів Америки. 

Підприємницькою діяльністю в районі займається 175 малих підприємств 
та 2068 фізичних осіб-підприємців.  

Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізованої в районі 
продукції (товарів, робіт, послуг) у 2012 році становила 18,% , в тому числі у 
будівництві  57%, торгівлі  40%. 
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2.5. Торгівля та побутове обслуговування 
 
 Мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства району 

станом на 01.01.2013 нараховує 357 одиниць, у т.ч. 299 закладів торгівлі, з них 
168 – у сільській місцевості,  та 58 закладів ресторанного господарства. 

У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить 
ринкам. В районі функціонує 5 ринків, загальна площа яких становить 14,4 
тис.кв.м. На ринках облаштовано 474 торгових місця. 

 
2.6. Житлово-комунальна інфраструктура 
Житлово-комунальне господарство Здолбунівського району - це 

розгалужена сфера господарського комплексу, підприємства якого надають 
різноманітні послуги: з водо-, теплопостачання, водовідведення,  з експлуатації 
та ремонту житла, доріг, благоустрою, озеленення населених пунктів,  а також 
ритуальні та готельні послуги. У Здолбунівському районі житлово-комунальні 
послуги населенню надають 6 підприємств і організацій. 

Основними надавачами житлово-комунальних послуг у районі є 
комунальне підприємство"Здолбунівкомуненергія", комунальне підприємство 
"Здолбунівводоканал", комунальне підприємство „Міське будинкоуправління 
№1”, товариство з обмеженою відповідальністю "Комбінат комунальних 
підприємств", Мізоцьке виробниче управління житлово-комунального 
господарства . 

У даний час підприємства житлово-комунального господарства працюють 
у складних умовах, що пов'язано, в першу чергу, з великою заборгованістю і 
неплатежами споживачів за надані послуги та значним зносом інженерних 
мереж і техніки. Недостатнє фінансування підприємств житлово-комунального 
господарства стримує оновлення основних фондів та розвиток підприємств. 
Загальна кількість підприємств всіх форм власності, основним видом діяльності 
яких є експлуатація житлового фонду складає 26 підприємств, з них 1 – 
комунальної  власності, 25 - об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. 
 Всього в районі у сфері водопровідно-каналізаційного господарства 
надають послуги два комунальні підприємства (комунальне підприємство 
„Здолбунівводоканал” та Мізоцьке виробниче управління житлово-
комунального господарства).  

Житловий фонд району становить станом на 01.01.2013р. -  1948,0  тис. 
кв. м загальної  площі, в тому числі:   
 - комунальний житловий фонд   -  254,5 тис. кв. м або 13 %;  
 - приватний   -  1693,5 тис. кв. м або 87 %. 

В будівельному комплексі Здолбунівського району господарську 
діяльність здійснюють 12 підприємств будівельної галузі. 

У 2012 році підприємствами та організаціями було виконано будівельних 
робіт на суму 123,4 млн.грн., що становить 8,1% загального обсягу виконаних 
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будівельних робіт по області. 
 Порівняно з 2011 роком обсяги будівництва зросли на 40,5 %. 
 Протягом  2012 року в Здолбунівському районі введено в експлуатацію 
житла загальною площею 9,4 тис.метрів квадратних, що становить 89% до 
відповідного показника минулого року. (діаграма 5) 

 
Діаграма 2.5 

Згідно даних інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у 
Рівненській області у 2012 році було введено в експлуатацію 57 житлових 
будинків загальною площею 11,49 тис. метрів квадратних, що на 19,7% більше 
від запланованого показника (план – 9,6 тис.метрів квадратних). 

Район бере участь у виконанні регіональної програми «Власний дім» у 
частині кредитування індивідуального житлового будівництва на селі. 

В 2012 році обласним фондом підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі за програмою «Власний дім» надано кредити на суму 200 
тис.грн. жителям району. 

На виконання програми індивідуального житлового будівництва у 
сільській місцевості «Власний дім» на 2010-2015 роки у 2012 році із 
спеціального фонду бюджету Здолбунівського району було виділено 7,9 тис. 
грн. 

У 2012 році підприємствами та організаціями було виконано будівельних 
робіт на суму 123,4 млн.грн., що становить 8,1% загального обсягу виконаних 
будівельних робіт по області. 

 
  2.7.Фінансово-бюджетна сфера 
 

У 2012 році забезпечено виконання власних та закріплених доходів 
загального фонду бюджету району на 101,4% (уточнений план – 45887 тис. грн., 
факт – 46530 тис.грн).  

Ріст власних та закріплених доходів загального фонду до минулого року 
склав 5375 тис.грн.  

Виконання затверджених планових завдань забезпечили 20 із 23 місцевих 
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бюджетів (Здолбунівський міський бюджет виконано на 96,3% – недодано 526 
тис.грн., Мізоцький селищний бюджет виконано на 98,4% – недодано 12,9 тис. 
грн., Маломощаницький сільський бюджет виконано на 96,4% – недодано 1,4 
тис.грн.). 
           У  2013 році збереглися позитивні тенденції щодо наповнення доходами 
місцевих бюджетів.   

Так, за січень-травень 2013 року приріст надходжень порівняно з 
відповідним періодом 2012 року склав 6,1% (17481,1 тис.грн.). Додатково 
надійшло 1000,2 тис.грн. 
          Залишки на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2013 склали 
2894 тис.грн., що майже в три рази більше наявної заборгованості бюджету 
(заборгованість склала 1114 тис.грн.). 

 Досягти цього вдалося завдяки свідомому і відповідальному ставленню 
платників податків до справи наповнення районної казни, а також економному 
використанню енергоресурсів установами та організаціями бюджетної сфери.  
         Третину видатків бюджету району проводиться за рахунок власних 
надходжень, що є найвищим показником серед районів Рівненської області.           

Майже 90 відсотків доходів зведеного бюджету Здолбунівського району 
складає податок з доходів фізичних осіб.  

Частка підприємств Укрзалізниці та ПАТ «Волинь-Цемент» складає 
більше половини, четверта частина надходжень від інших суб’єктів господарської 
діяльності, таким чином наповнення доходами місцевого бюджету в значній мірі 
залежить від роботи суб’єктів господарювання, заробітної плати їх працівників. 

 
РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
3.1. Демографічні показники 
Розподіл населення за статтю та віком досить неоднорідний. Найбільш 

чисельною єгрупа 70 і старші, при чому, більше ніж у 2 рази переважають 
жінки. (діаграма 1) 

Чисельність населення станом на 1 січня 2013 року — 56948  осіб, у тому 
числі: сільського — 28 818 осіб, міського — 28 130 осіб 
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Розподіл постійного населення за статтю та віком 
у Здолбунівському районі 

 

(на 1 січня 2013 року; осіб) 
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Чисельність наявного населення  Здолбунівського району  
за даними переписів 

 
(осіб) 

 
Діаграма 3.2 

 
Чисельність наявного населення  Здолбунівського району  

за даними переписів 
 
 

  
 

Діаграма 3.3 
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3.2. Зайнятість населення 

  
Ринок зареєстрованого безробіття по Здолбунівському району 

 
 
 

         

Міські, селищні, 
сільські ради                                     

та населенні пункти в 
них 

Усього населення 
(дані 

держкомстату  
за 2012 рік) 

Безробітні 

  Чол. Жін. разом 
    ч. % ч. % ч. % 

м. Здолбунів 24533 386 1.6 420 1.7 806 3.3 
сільське населення 32840 428 1.3 469 1.4 897 2.7 
Усього: 57373 814 1.4 889 1.5 1703 3.0 
Таблиця 3.1 

 
 
 

Динаміка показників роботи Здолбунівського районного центру зайнятості 
 
 

Показники 2009 2010 2011 2012 
Чисельність безробітних 
громадян, які перебували на 
обліку протягом року 

4346 4249 4496 4229 

Введено в дію нових робочих 
місць 

608 935 1268 1101 

Чисельність громадян, які 
проходили профнавчання 

578 707 694 745 

Таблиця 3.2 
 
РОЗДІЛ IV. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 
4.1.Освіта 
 
Відповідно до Конституції України, на підставі Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту» у 2012-2013 навчальному році 
розпорядженням голови райдержадміністрації затверджена мережа 
загальноосвітніх навчальних закладів, яка задовольняє освітні потреби 
мешканців регіону: 
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Структура закладів освіти Здолбунівського району 

Діаграма 4.1 
 загальноосвітніх навчальних закладів – 39 (36 діючих), у них 

навчається 6072 учнів, 362 класи, в тому числі шкіл І ступеня – 11 (8 
діючих), у них 424 учні, 20 класів; шкіл І-ІІ ступенів – 10, у них – 557 
учнів, 65 класів; І-ІІІ ступенів – 14, у них 3995 учнів, 216 класів; 
навчально-виховних комплексів – 3, у них – 681 учень, 43 класи; гімназій – 
1, у ній 415 учнів, 18 класів.  

Чотири позашкільні заклади нашого району, Здолбунівський 
районний центр творчості дітей та юнацтва, районна станція юних 
техніків, Мізоцький будинок дітей та школярів доповнюють шкільну 
освіту та створюють позитивне виховне середовище для учня, прагнуть 
задовольнити запити суспільства у формуванні соціальних компетенцій 
дітей та підлітків. 

У системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а в районі їх дві 
(дитячо-юнацька спортивна школа Здолбунівської районної ради, 
спортивна школа «Колос» та відділення обласних спортивних шкіл),  
займається 763 дитини, що становить 12,5 відсотка учнівської молоді. 

Організовано індивідуальне навчання на дому для 162 дітей.  
Згідно з нормативними документами в районі створені належні 

умови для забезпечення профільного навчання, яким охоплено 463 учні 10-
11 класів із 763 старшокласників, що становить 60,7%.  

За останні 7 років кількість учнів шкільного віку в районі постійно 
зменшувалась 

 
 
 
 
 
 

36

21

4

загальноосвітні навчальні заклади дошкільні навчальні заклади
позашкільні навчальні заклади
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Динаміка чисельності учнів в загальноосвітніх навчальних 
закладах Здолбунівського району (осіб) 

 

 
Діаграма 4.2 

     Організовано професійне навчання у Здовбицькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів та Ступнівському навчально-виховному комплексі 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - агроліцей», де учні після закінчення 
навчання отримують свідоцтво тракториста-машиніста категорії «А» та 
водія транспортних засобів категорій «В», «С». 

     Дошкільна освіта району представлена 21 навчальним закладом: 15 
стаціонарних, 6 – з групами з короткотривалим перебуванням дітей, у яких 
функціонує 68 груп (45 – у місті, 23 – у селах). Упродовж 2012 року 
мережа ДНЗ залишилась незмінною у порівнянні з 2011 роком. 

У 2011 році було відкрито 6 ДНЗ із групами короткотривалого 
перебування дітей та 8 груп у діючих дошкільних навчальних закладах 
(усього 14 груп). 

У дошкільних навчальних закладах району охоплено суспільною 
дошкільною освітою 1648 дітей (46,4 %),  що на 0,4 % більше у порівнянні 
з 2011 роком. На 5 % збільшено охоплення дітей дошкільного віку всіма 
формами дошкільної освіти, що загалом становить 80 %, зокрема діти 5-
річного віку – 11 %.  
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      Рівень охоплення дітей дошкільного віку всіма  
формами дошкільної освіти, % 

Діаграма 4.3 
4.2. Охорона здоров’я  
Зміцнення здоров'я людей, стимулювання народжуваності та 

зниження смертності, проведення профілактичних заходів, спрямованих на 
зниження загальної та інфекційної захворюваності, інвалідності, 
підвищення якості і доступності надання медичних послуг, оптимізація 
штатів та ресурсів медичних закладів - таким було і залишається надалі 
завдання державної політики в галузі охорони здоров'я.   

На виконання в районі Програми економічних реформ на 2010-2014 
роки “ Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава”, проведено ІІ етап реформування первинного та вторинного 
рівнів надання медичної допомоги.   

У грудні 2012 року створено комунальний заклад охорони здоров’я 
“Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги”, який  
розпочав роботу з  1 січня 2013 року.  

Служба  швидкої медичної допомоги  передана обласному центру 
екстреної медичної допомоги. 

  Медичну допомогу населенню району забезпечують центральна 
районна лікарня на 225 ліжок, Мізоцька  районна лікарня на 30 ліжок, 6 
лікарських амбулаторій  загальної практики сімейної медицини, 27 ФАПів, 
стоматполіклініка, лікарський оздоровчий пункт ПАТ «Волинь - Цемент». 
Розгорнуто 105 ліжок денного стаціонару. Забезпеченість цілодобовими 
ліжками складає  44,7  на 10 тис. населення і є  одна  із найнижчих   в 
області.  Забезпеченість ліжками денного стаціонару складає 18,4 на 10 
тис. населення.  

Фінансові витрати бюджетних коштів на 1 жителя складають  560 
грн.    
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4.3.  Культура і туризм 
 

В районі збережена мережа закладів культури, яка налічує 36 установ 
культури клубного типу, 30 публічно-шкільних бібліотек, 2 музичні школи, 
один музей , всього 69  установ, які знаходяться  в 50 приміщеннях. 

У Здолбунівському районі працює 20 сільських та один селищний 
культурно – дозвіллєвих комплекси, в рамках яких діє  197 клубних 
формувань, з них - 98 для дітей. У  гуртках та творчих колективах  
займається 2215 учасників, з них - 1037 дітей.  В районі  є   22 колективи, 
що носять звання „народний” та „зразковий”. 

Сільський туризм на Здолбунівщині розвивається і представлений 
чотирма садибами: у с.Дермань-ІІ, с. Суйми, с. Мала Мощаниця, с. 
Зелений Дуб. 

 
4.4. Рівень соціального захисту населення  
 
У Здолбунівському районі забезпечено дотримання встановлених 

чинним законодавством соціальних, економічних, правових та 
конституційних гарантій у сфері соціального захисту. 

За різними видами допомог та субсидією у 2012 році звернулося 
10714 громадян, що на 12,6% більше, ніж у 2011 році (у 2011році – 9518 
громадян). 

Нараховано  та  виплачено різних видів допомог на загальну суму 
50722,5 тис.грн., що на 15,7% більше, ніж у 2011 році тис.грн. (у 2011 році 
– 43855,0 тис.грн.). 

 
Перелік пільгових категорій населення Здолбунівського району 

                                                              
 

Перебуває на обліку в ЄДАРП пільговиків, всього 
в т.ч.: 

(осіб) 
18511 

ветеранів війни 2671 
ветеранів праці 3520 
інвалідів  3173 
осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 899 
багатодітних сімей 672 

Таблиця 4.1 
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Нараховано пільг за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 
        

На житлово - комунальні послуги (тис.грн.) 
5852,1 

тверде паливо 321,1 
скраплений газ 25,1 
зв’язок 257,5 
інші пільги 64,2 
автоперевезення 619,8 
залізничне перевезення 4813,4 
Таблиця 4.2 

 
Протягом 2012 року забезпечено санаторно-курортними путівками на 

оздоровлення 149 осіб, в тому числі: 
Ветеранів війни всього 
в т.ч.: 

(осіб) 
34 

інвалідів війни 10 
учасників бойових дій 4 
учасників війни 17 
членів сімей померлих ветеранів війни 3 
Інвалідів загального захворювання всього 
в т.ч. 

18 

інвалідів 1 групи 5 
інвалідів 2 групи 6 
інвалідів 3 групи 7 
Осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС всього 
в т.ч.: 

97 

дорослих  34 
дітей  55 
дітей разом з одним із батьків 8 

Таблиця 4.3 
Середньомісячна заробітна плата за 2012 рік становила 2556 грн. і 

зросла порівняно з рівнем 2011 року на 14,7% та у 2,3 раза перевищила 
прожитковий мінімум для працездатних осіб (1095 грн.) (по області темп 
зростання на 16,5%, по Україні – 14,9%). 

За рівнем середньомісячної заробітної плати штатних працівників у 
2012 році Здолбунівський район зайняв перше місце серед районів області 
та третє місце після м.Кузнецовська та м.Рівне. 
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РОЗДІЛ V. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
5.1. Земельні ресурси 

Реформування земельних відносин дало змогу створити необхідні 
умови та забезпечити конституційне право кожного жителя району на 
отримання у власність та користування земельних ділянок. 

Із 65920 га земельного фонду району 45126 га (68,5%) 
займають землі сільськогосподарського призначення, до числа 
яких входить 43749 га (66,5%) сільськогосподарських угідь, з 
них: 34844 (53%) га ріллі. 

Крім того, у загальному земельному фонді району 
обліковується: 

- 14705 га (22,3%) – ліси та інші лісовкриті площі; 
- 1027 га (1,6 %) – заболочені землі; 
- 3290 га (5%) – забудовані землі; 
- 940 га (1,4%) – води; 
- 832 га (1,3%) – відкриті землі без рослинного покриву або 

з незначним рослинним покривом. 
Розпайовано і передано у приватну власність 29 тис. га 

сільськогосподарських земель. 
Індивідуально громадянами використовується 6,5 тис.га 

сільськогосподарських угідь. Площа паїв, переданих в оренду, 
становить 20 тис га. 

Площа державних земель в районі складала на початок року  
28 тис. га (43%).  
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Розподіл земель Здолбунівського району в розрізі угідь 
 

 
Діаграма 5.1 

Всього в районі продано 199 ділянок земель несільськогосподарського 
призначення для здійснення підприємницької діяльності загальною 
площею 153, 36 гектарів на суму 8 307,44 тисячі гривень, які 
поповнили бюджети місцевих рад 

5.2. Водні ресурси 

Водне господарство є складовою господарського комплексу району та має 
значний вплив на розвиток і розміщення продуктивних сил. 

Гідрографічна мережа району налічує три річки, загальна довжина яких 
складає 78 кілометрів, з них одна велика - річка Устя. 

Загальна площа природних водойм становить 940 гектарів. 

Серед галузей господарського комплексу найбільше води споживається у 
промисловості. У сільському господарстві основним споживачем є 
ставкове рибне господарство. 

5.3. Лісові ресурси 

Лісовий фонд району складає 14,7 тисяч гектарів, лісистість — 
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22,8%, загальний запас деревини становить 12 мільйонів кубічних метрів. 
У структурі насаджень хвойні породи складають 66,6 %, твердолистяні — 
11,1 %, м'яколистяні — 22,3%. 

Молоді лісонасадження займають майже 60% загальної площі лісів, 
середньовікові — 30 %. Середній вік дерев у лісах оцінюється у 30 років. 

За рахунок поточного приросту насаджень та здійснення 
лісогосподарських заходів загальний запас деревостанів за період з 1996 
року зріс на 11% або на 1,3 мільйонів кубічних метрів, стиглих і 
перестійних насаджень — на 19 % або на 0,7 мільйонів кубічних метрів. 

Заготівля деревини проводиться в обсязі 25 тисяч кубічних метрів на 
рік. В основу проведення рубок покладено дотримання принципів 
раціонального використання лісових ресурсів, відтворення 
високопродуктивних стійких насаджень. 

Пріоритетним напрямом у комплексному веденні лісового 
господарства є розширене відтворення та збереження лісів. Зокрема, 
держлісгоспи  щорічно проводять роботи з лісовідновлення на землях 
державного лісового фонду на площі понад 180 гектарів. 

 
5.4. Рекреаційні ресурси 
 
На території Здолбунівського району розташований Національний 

природний парк  «Дермансько-Острозький», до території якого погоджено 
в установленому порядку включення 5448,3 га земель державної власності, 
з них 3852,4 га на території Здолбунівського району, що складає 71 
відсоток від загальної площі парку.  

Парк розташований у найвужчій частині Малого Полісся – 
Острозькій прохідній долині, в заплаві річки Збитинка, що протікає між 
мальовничими пагорбами Мізоцького кряжу та Кременецькими горами. 
Завдяки своєму географічному положенню та своєрідній історії 
формування ландшафтів, територія НПП «Дермансько-Острозький» 
виявилась на перетині кордонів різних фізико-географічних областей. Вона 
є перехідною зоною, в якій вузька смуга поліських ландшафтів дна долини 
оточена краєвидами, характерними для лісостепової зони в межах 
Волинської та Подільської височин. Це зумовило багатство рослинного та 
тваринного світу парку, зокрема, за попередніми даними, тут зростає 47 
видів рослин та зустрічається 19 видів тварин, занесених до Червоної 
книги України.. 

Велика строкатість екологічних умов зумовлює розмаїтість 
рослинного покриву території НПП «Дермансько-Острозький». Лісові 
фітоценози репрезентують весь спектр існуючих у рівнинній частині 
України угруповань: дубові, грабово-дубові, грабово-дубово-соснові, 
дубово-соснові, соснові, ясенові, чорновільхові ліси та рідкісні 
угруповання букових, скельнодубових та ялинових лісів. Своєрідною і 
багатою є болотна рослинність, представлена переважно низинними 
болотами. Найбільшим за площею та найбагатшим за видовим складом 
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флори є Бущанське болото в заплаві річки Збитинки поблизу села 
Батьківці. Це одне із найбільш східних середньоєвропейських карбонатних 
боліт. 
 

   ОБ’ЄЄЄКККТТТИИИ   ПППРРРИИИРРРОООДДДООО---ЗЗЗАААПППОООВВВІІІДДДНННОООГГГООО   ФФФОООНННДДДУУУ:::   
   

Мізоцька селищна рада: 
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 
“Мізоцький парк” 
 
Будеразька сільська рада: 
Заказники місцевого значення: “Вільхава”, “Будеразький”, 
“Мостівський”, “Північно-Мостівський”, “Південно-Мостівський”, 
“Заплава річки Збитенка”, “Болото Кругляк”   
Заповідники урочища (лісові): “Мостівське”, “Гурби,  
Парк-пам’ятка природи місцевого значення: “Джерело Ринва”, 
“Зіньків камінь”, “Турова могила”. 
 
Бущанська сільська рада:  
Заказник місцевого значення: “Бущанський” 
 
Дерманська ІІ сільська рада: 
Парк-пам’ятки природи місцевого значення: Джерело “Батиївка”, 
“Дерманська” 
 
Копитківська сільська рада: 
Заказник місцевого значення: “Дівоча гора” 
 
Новомощаницька сільська рада: 
Заказник місцевого значення “Мощаницький” 
 
Півченська сільська рада: 
Заказник місцевого значення: “Звіринець” 
 
Спасівська сільська рада: 
Заказник місцевого значення: “Стеблівський” 
 
Уїздецька сільська рада: 
Заповідне урочище (лісове)“Ділянка букового лісу” 
Заказник місцевого значення “Коршівський” 
Пам’ятка природи місцевого значення “Віковічні липи” 
 
Урвенська сільська рада: 
Урочище “Джерело Святого Миколая” 
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5.5. Виробничі ресурси 
 На промислових підприємствах району реалізовується ряд проектів 
із технічного переоснащення та запровадження сучасних технологій. 

На даний час ведеться підготовка до реалізації інвестиційного 
проекту «Використання альтернативного палива в обертових печах №4,5,6 
на ПАТ «Волинь-цемент» вартістю 2,6 млн.євро із заміни 40 відсотків 
вугілля переробленими та сортованими побутовими відходами. Це дасть 
можливість підприємству щороку економити кошти в сумі 1 млн.євро. 

На ПрАТ «Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іскра» 
проведено модернізацію виробництва, встановлено сучасне обладнання, 
яке забезпечує виготовлення високотехнологічної продукції, здатної 
конкурувати на внутрішніх ринках збуту. Загальна вартість обладнання 
становить більше 1 млн.грн. 

Продовжується робота щодо розширення асортименту продукції на 
ТОВ «Укрцемремонт Здолбунів». В минулому році освоєно виготовлення 
нових видів нестандартного обладнання в асортименті. Проведено 
модернізацію виробництва, придбано нове устаткування та машини за 
рахунок власних коштів підприємства в сумі 1,3 млн.грн. 

Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції усіма 
категоріями господарств в порівнянні з 2011 роком збільшився на 8,6 
відсотка. 

На 34 відсотки збільшилось виробництво молока, на 1 відсоток 
зросло поголів’я великої рогатої худоби та в 2,2 раза – поголів’я птиці, 
зменшено виробництво м'яса  на 8 відсотків, зменшено поголів’я свиней на 
24 відсотки. 

На 50 відсотків збільшилось виробництво зернових культур 
(включаючи кукурудзу) по сільськогосподарських підприємствах. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій, вкладених в 
агропромисловий комплекс району у 2012 році склав 4,8 млн.грн., що на 
1,2 млн.грн. більше ніж у 2011 році. 

 
5.6. Порівняльна оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку 
району 

 Встановлені інтегральні індекси розвитку соціальної підсистеми 
вказують, що 35% території Рівненської області в сучасний період 
характеризуються загрозливим соціальним розвитком.(Рис. 5.1) 
Соціальний розвиток області, у т.ч. і Здолбунівського району  з 1990 року, у 
зв'язку з загальнодержавною економічною кризою, погіршувався до 2000 
року, після чого почалося поступове покращення соціального розвитку, яке   
триває і до цього часу, станом на 2010 рік  соціальна підсистема 
Здолбунівського району знаходиться у задовільному стані. 

Розрахунок інтегрального індексу розвитку  економічної підсистеми 
свідчить про задовільний стан району,  за рейтингом серед районів області 
займає третє місце. (Рис 5.2) 
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Встановлені індекси якості навколишнього середовища вказують, що 
Рівненська область розділена на рівні частини за розвитком екологічної 
підсистеми. 35 % території області відносяться до класифікаційної групи 
«Загрозливий стан», 65% мають задовільні або сприятливі показники. 
Здолбунівський район характеризується загрозливим станом та займає 
чотирнадцяте місце серед районів Рівненської області.(Рис. 5.3) В 
результаті розрахунків встановлено, що  інтегральний індекс 
Здолбунівського району відповідає загрозливому стану. (Рис . 5.4) 
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                   Еталонний 1,0-0,8 
 Сприятливий 0,6-0,8 

     Задовільний 0,60-0,40 
     Загрозливий 0,4-0,2 
     Критичний 0,2-0,0 
 

Рис. 5.1.  Індекс розвитку соціальної підсистеми Рівненської області 
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Рис. 5.2. Індекс розвитку економічної підсистеми Рівненської області  
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Рис. 5.3.  Індекс розвитку Екологічної підсистеми Рівненської області  
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Рис. 5.4. Інтегральний індекс розвитку соціо-економіко-екологічної  
підсистеми Рівненської області  
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РОЗДІЛ VІ. SWOT-АНАЛІЗ 
 

Будь-яка довгострокова програма завжди пов’язана з об’єктивними 
ризиками. SWOT-аналіз якраз і має застосовуватися для того, щоб 
зменшити їх. 

Методологія SWOT-аналізу була розроблена в середині минулого 
століття для знаходження та прийняття обґрунтування рішень на 
підприємствах, що стали діяти в умовах динамічного конкурентного 
середовища. SWOT-аналіз дає можливість поєднати важливі внутрішні 
якісні характеристики (сильні і слабкі сторони) з результатами досліджень 
зовнішніх умов (шанси та ризики). Аналіз сильних і слабких сторін об’єкта 
планування більш глибоко висвітлює те, які показники потрібно 
нарощувати і розширювати, а які тенденції в процесі розвитку потребують 
корегування. Дослідження зовнішніх факторів призначене виявити шанси 
та ризики, які можуть вплинути на майбутнє організації і водночас 
спрогнозувати реакцію підприємства на ці виклики. 

 
Сильні та слабкі сторони 

 
1. ГЕОГРАФІЧНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ 

Сильні сторони  
1. Близькість до обласного центру 
2. Привабливе природне середовище. 
3. Комунікаційна доступність. 

Слабкі сторони  
1. Близькість до небезпечних об’єктів: Хмельницька 

та Рівненська АЕС, “РІВНЕАЗОТ“, нафтопроводу 
«Дружба», залізничної станції (потенційна 
радіаційна небезпека, психологічний дискомфорт) 

 
2. НАСЕЛЕННЯ, 
РИНОК ПРАЦІ 

Сильні сторони  
1. Наявність кваліфікованих кадрів  
2. Дешева робоча сила. 
3. Активна громадськість. 
4. Пільги для населення 30-км зони ХАЕС. 

Слабкі сторони  
1. Складна демографічна ситуація (низька  

народжуваність, стан здоров’я). 
2. Високий рівень безробіття. 
3. Трудова імміграція. 
4. Відтік кваліфікованих кадрів. 
5. Низький рівень життя населення. 
6. Погане співвідношення: пенсіонери/працюючі. 
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3. ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ 

Сильні сторони  
1. Значна частка родючих ґрунтів і їх екологічна 

чистота. 
2. Наявність значних лісових ресурсів. 
3. Наявність заповідних територій. 
4. Наявність сировинної бази будіндустрії. 
5. Великі запаси водних ресурсів. 
6. Якісна питна вода. 
7. Багата флора і фауна. 

Слабкі сторони  
1. Недостатнє використання територій заповідного 

фонду. 
2. Недостатнє використання рекреаційного 

потенціалу. 
4. ЕКОНОМІКА І 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Сильні сторони  
1. Наявність енергогенеруючих потужностей. 
2. Інвестиційна привабливість підприємств. 
3. Розвинутий будівельний комплекс. 

Слабкі сторони 
1. Деформація структури промисловості. 
2. Зношеність основних фондів. 
3. Високий рівень зносу основних виробничих 

потужностей. 
4. Низький рівень використання енергозберігаючих 

технологій. 
5. Висока інтервенція зарубіжних товарів. 
6. Мала кількість високотехнологічних виробництв. 
7. Велика кількість недіючих підприємств і 

підприємств-банкрутів. 
8. Низький рівень захисту вітчизняного 

товаровиробника. 
5. СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО І 
ПЕРЕРОБКА 
СІЛЬГОСППРОДУК
ЦІЇ 

Сильні сторони 
1. Багатопрофільний сільськогосподарський 

комплекс. 
2. Становлення фермерських господарств. 
3. Наявний досвід господарювання в сільських 

господарств. 
4. Сприятливі природні умови. 
5. Родючі ґрунти. 

Слабкі сторони  
1. Низька ефективність сільського господарства. 
2. Недостатнє впровадження інтенсивних 

технологій. 
3. Неефективне використання сільгоспугідь. 
4. Неналагоджена система заготівлі і переробки с/г 
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продукції. 
 

6. ТУРИЗМ, 
КУЛЬТУРНО-
ІСТОРИЧНИЙ, 
РЕКРЕАЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 

Сильні сторони 
1. Високі рекреаційні можливості. 
2. Унікальні історико-культурні пам’ятки природи. 
3. Активізація зеленого туризму. 

Слабкі сторони  
1. Недостатнє використання рекреаційних ресурсів. 
2. Відсутність сучасної інфраструктури туризму. 
3. Недостатність інформації, рекламних матеріалів. 
. 

7. ТРАНСПОРТ, 
КОМУНАЛЬНА 

ІНФРАСТРУКТУРА 

Сильні сторони 
1. Розвинута мережа шляхів сполучення. 
2. Наявність  залізничного  сполучення 
3. Розгалужена мережа газопроводів. 
4. Хороше покриття території мобільним зв’язком 

різних операторів. 
Слабкі сторони 

1. Незадовільний стан шляхів 
2. Зношеність комунальних мереж. 
3. Недостатнє забезпечення населення 

комунальними послугами. 
8. ЕКОЛОГІЯ Сильні сторони 

1. Велика кількість заповідних територій, які 
охороняються. 

2. Велика частка екологічно чистих територій. 
Слабкі сторони 

1. Потребують знешкодження заборонені до 
застосування та непридатні до використання в 
сільському господарстві хімічні засоби захисту 
рослин 

2. Недостатня кількість природоохоронних заходів у 
промисловості. 

3. Значні обсяги відходів, стихійні смітники. 
9. СОЦІАЛЬНА 
СФЕРА 

Сильні сторони 
1. Історико-культурна спадщина. 
2. Високий рівень духовності. 
3. Розвинута мережа соціально-культурних об’єктів. 
4. Достатня матеріальна база освіти і охорони 

здоров’я. 
Слабкі сторони 

1. Недостатній рівень технічної оснащеності 
сучасною технікою та устаткуванням медичних 
закладів, навчальних установ. 

2. Мережа дошкільних навчальних закладів не в 
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повній мірі забезпечує освітні потреби населення 
3. Низький рівень комп’ютеризації. 
4. Житлова проблема. 
 

10. РИНКОВА 
ІНФРАСТРУКТУРА 

Сильні сторони 
1. Активність приватного сектору, бажання 

займатися приватною справою. 
2. Наявність мережі банківських установ, 

відповідної ресурсної бази та можливостей 
надання ними розширеного спектра послуг на 
відповідному технологічному рівні. 

Слабкі сторони  
1. Недостатній розвиток інфраструктури малого 

підприємництва. 
2. Низька активність страхових компаній, 

інвестиційних, пенсійних фондів. 
3. Мала кількість інноваційних структур. 
4. Недостатня кількість інвестицій, дешевих 

кредитних ресурсів. 

 
Можливості та загрози 

 
1. ГЕОГРАФІЧНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ 

Можливості 
1. Налагодження співпраці з  Республікою Польща 

та Республікою Білорусь.  
 

2. НАСЕЛЕННЯ, 
РИНОК ПРАЦІ 

Можливості 
1. Запровадження ефективної системи адресної 

допомоги незахищеним верства населення. 
2. Державна цілеспрямована політика у сфері 

зайнятості населення. 
3. Збільшення робочих місць. 
 

Загрози 
1. Високий рівень зовнішньої міграції населення. 
2. Відтік молоді з сіл. 

3. ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ 

Можливості 
1. Використання підземних водних ресурсів, 

будівництво свердловин, технічне переоснащення 
водопровідного господарства. 

2. Зміна суспільно-економічних відносин на селі, 
врегулювання земельних відносин. 

3. Законодавче врегулювання раціонального 
природокористування. 
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Загрози 
1. Неврегульовані земельні відносини, 

невідповідність використання земельних ресурсів 
вимогам раціонального природокористування. 

4. ЕКОНОМІКА І 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Можливості 
1. Ефективна державна політика в підтримці 

вітчизняного виробника. 
2. Державна підтримка територій зони 

спостереження атомних електростанцій, зниження 
ціни на електропостачання  для юридичних осіб. 

3. Вливання інвестиційного капіталу в економіку 
району. 

Загрози 
1. Несприятливий інвестиційний клімат через 

близькість Хмельницької АЕС. 
2. Нестабільність політичної та економічної ситуації 

в країні. 
3. Фінансова залежність від обласного та 

державного бюджетів. 
5. СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО І 
ПЕРЕРОБКА 
СІЛЬГОСППРОДУК
ЦІЇ 

Можливості 
1. Дотації в сільське господарство. 
2. Посилення зі сторони держави вимого до 

імпортованої продукції. 
3. Ефективне кредитування фермерів. 
4. Залучення інвестицій та будівництво 

сільгосппереробних підприємств та баз для 
зберігання сільгосппродукції.  

5. Зростання попиту на сільгосппродукцію.  
6. Створення сільськогосподарських кооперативів. 

Загрози 
1. Зниження ціни на сільгосппродукцію. 
2. Імпорт дешевої, неякісної продовольчої продукції. 
3. Складність кредитної політики для фермерів. 

6. ТУРИЗМ, 
КУЛЬТУРНО-
ІСТОРИЧНИЙ, 
РЕКРЕАЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 

Можливості  
1. Зростання популярності сільського, зеленого, 

культурного туризму. 
2. Популяризація заповідних території району, 

зокрема Національного природного парку 
«Дермансько-Острозький». 

Загрози 
1. Погіршення стану історично-архітектурних 

пам’яток  
2. Невизначеність  з передачею земель для 

Національного природного парку «Дермансько-
Острозький». 
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7. ТРАНСПОРТ, 
КОМУНАЛЬНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 

Можливості 
1. Покращення автодорожнього покриття.  
2. Створення ефективних комунальних підприємств. 
3. Впровадження енергозберігаючих технологій. 

Загрози 
1. Неефективний проблемний житлово-комунальний 

сектор. 
8. ЕКОЛОГІЯ Можливості 

1. Комплексна переробка відходів на ПАТ «Волинь-
цемент». 

2. Запровадження ефективної державної екологічної 
політики. 

Загрози 
1. Вирубування лісів. 
2. Збільшення автомобільного парку та 

автомобільних перевезень. 
9. СОЦІАЛЬНА 
СФЕРА 

Можливості 
1. Розвиток громадських організацій. 
2. Налагодження міжнародних економічних та 

культурних стосунків. 
3. Залучення грантових коштів на покращення 

соціальної інфраструктури. 
4. Реформування галузі охорони здоров’я, зокрема 

запровадження первинної медико-санітарної 
допомоги. 

Загрози 
1. Недостатній рівень поінформованість в залученні 

коштів з закордонних фондів. 
2. Невизначеність щодо впровадження страхової 

медицини. 
3. Брак коштів, недостатнє бюджетне фінансування 

галузей освіти, культури  і охорони здоров’я. 
10. РИНКОВА 
ІНФРАСТРУКТУРА 

Можливості 
1. Поліпшення умов оподаткування. 
2. Зниження ціни на електроенергію для юридичних 

осіб що працюють в зоні спостереження атомних 
електростанцій. 

3. Використання енергозберігаючих технологій. 
Загрози 

1. Податковий тиск. 
2. Затримка видачі дозвільних документів 
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РОЗДІЛ VІІ. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ 
ПРИНЦИПІВ  ПРІОРІТЕТНИХ НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РАЙОНУ 
 

Стратегічне бачення та місія визначені для зниження ризиків обрання 
управлінських рішень, забезпечення узгодженості дій влади та 
громадськості на усіх етапах практичного втілення стратегії сталого 
розвитку району 

Стратегічне бачення. Перетворення району на всебічно розвинений 
інноваційно орієнтований аграрний та промисловий комплекс з екологічно 
спрямованим ринком товарів та послуг, який забезпечує зростання рівня 
життя населення, мінімальне антропогенне навантаження на природні 
екосистеми на підставі забезпечення збалансованості його розвитку. 

Стратегічна місія. Досягнення стану збалансованого соціо-
економіко-екологічного розвитку сільських населених пунктів і району в 
цілому, що не порушує меж несучої здатності природних екосистем і 
забезпечує раціональне використання ресурсів. 

Стратегічні цілі. Відродження і розвиток сільських територій, 
галузей економіки за рахунок зростання аграрного сектору, підвищення 
доходів сільського населення, рівня соціальної інфраструктури сільських 
населених пунктів, забезпечення екологічно-безпечного довкілля та 
раціонального використання державних та іноземних інвестицій. Заявлена 
ціль носить комплексний характер і може бути реалізована при умові  
одночасної реалізації двох пріоритетних (напрямів): 

1. Сталий соціально-економічний розвиток сільських територій, 
який забезпечує необхідні умови для підвищення якості життя 
(життєзабезпечення) населення, формує (підкреслює) привабливість та 
переваги сільського стилю життя та праці, досягнення соціальних 
стандартів. 

Для цього необхідно: 
 Покращити добробут населення, збільшити рівень доходів 

робітників сільського господарства до рівнів доходів робітників інших 
галузей економіки; 

 Покращити благоустрій сільських населених пунктів 
 Модернізувати дорожню мережу сільської місцевості, забезпечити 

регулярне транспортне сполучення сільських населених пунктів з іншими 
населеними пунктами та районним, обласним центрами; 

 Підвищити тривалість життя населення; 
 Підвищити освітній рівень учнів сільських шкіл; 
 Розвинути культурно-історичний потенціал сільських територій. 
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2. Формує мікро і макроекономічні системи господарювання, які 
забезпечують розвиток і поступове підвищення ефективності 
агропромислового та промислового виробництва, а також більш 
ефективного використання природно-заповідного фонду. 

 
7.1. Розвиток високопродуктивного сільськогосподарського 

виробництва   
 

Внутрішні фактори, що зумовлюють конкурентні переваги: 
- наявність родючих земель для виробництва сільськогосподарської 
продукції; 
- виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції;  
- багатопрофільний сільськогосподарський комплекс;  
- наявний досвід виробництва в сільськогосподарської продукції; 
- сприятливі природні умови. 
 
Внутрішні фактори, що ускладнюють формування конкурентних 
переваг 
- Низька ефективність сільськогосподарського виробництва;  
- відсутність сервісного обслуговування сільгоспвиробників;  
- недостатнє впровадження інтенсивних технологій; 
- незабезпеченість      нового      надійного      високопродуктивного 
сільськогосподарською технікою; 
- неефективне використання сільськогосподарських угідь;  
- відсутність системи заготівлі та переробки  сільськогосподарської 
продукції. 
 
Можливості, що сприяють досягненню стратегічних цілей. 
- Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію; 
- створення сільськогосподарських кооперативів; 
- залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво; 
- створення        підприємств        по        заготівлі        та        переробці 
сільськогосподарської продукції з використанням сучасних технологій; 
державна   підтримка   сільськогосподарського   виробника   шляхом 
надання дотацій та пільгового кредитування; 
- впровадження заходів  органічного  землеробства для  виробництва 
екологічно чистої продукції. 
 
Несприятливі умови для досягнення стратегічних цілей пріоритетного 
розвитку 
- Низькі ціни на сільськогосподарську продукцію; 
- імпорт дешевої неякісної сільськогосподарської продукції; 
- зниження родючості ґрунтів внаслідок недотримання сівозмін; 
- забруднення продукції залишками мінеральних добрив, отрутохімікатів; 
- моральний та фізичний знос потужностей з виробництва 
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сільськогосподарської продукції; 
- відсутність підприємств по зберіганню та переробці 
сільськогосподарської продукції; 
- відсутність конкурентного середовища на заготівлю 
сільськогосподарської продукції. 
 
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
1.    Ефективне функціонування аграрного сектору. 

1.1. Раціональне використання природно-кліматичного потенціалу 
району. 

1.2. Впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних, 
високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур. 

1.3. Підвищення родючості ґрунтів. 
1.4. Впровадження у виробництво технологій, що забезпечують 

комплексну переробку сировини та збільшення виходу готової 
продукції. 

1.5. Ведення на сучасному рівні селекційної справи у   
сільськогосподарському виробництві. 

1.6. Поповнення машино - тракторного парку. 
1.7. Розвиток садівництва, ягідництва, овочівництва. 

 
2. Розвиток ринкової інфраструктури в аграрній сфері. 

2.1. Створення заготівельних кооперативів та сільськогосподарських 
ринків. 

2.2. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
 

3. Стабільне зростання виробництва продукції тваринництва. 
     3.1.Реконструкція тваринницьких ферм,  запровадження сучасних 

інтенсивних    технологій    вирощування    сільськогосподарської  
продукції. 

  Розвиток  пунктів штучного осіменіння ВРУ та свиней. 
  Покращення зооветиринарного та племінного обслуговування   

тваринництва. 
 Покращення  продуктивності  пасовищ,  розвиток  тваринного 

виробництва кормів. 
 Розвиток вівчарства, птахівництва, кролівництва, 

бджільництва. 
 Забезпечення   дотримання   антимонопольного   законодавства при 

заготівлі сільськогосподарської продукції. 
 

4. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в 
аграрній сфері. 
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4.1.Сприяння сталому розвитку малого бізнесу в аграрній сфері. 
4.2.Мотивація   сільських   мешканців   до   створення   сімейного 

бізнесу, фермерських господарств. 
4.3.Фінансова   підтримка   малого   бізнесу   за   рахунок   коштів 

місцевого бюджету. 
 
Реалізація аграрних завдань сприятиме: 

* підвищенню продуктивності сільськогосподарського виробництва  
за рахунок впровадження новітніх технологій, сучасних 
організаційно — правових форм господарювання; 
* розширення асортименту сільськогосподарської продукції 
власного виробництва на ринку; 
 * підвищення рівня життя сільського населення. 

 
7.2. Розбудова сучасної промисловості 

 
Внутрішні фактори, що зумовлюють конкурентні переваги 

• вигідне географічне розташування; 
• наявність ресурсів для розвитку підприємств будівельної 

індустрії; 
• розвиток інфраструктури забезпечення виробництва; 
• наявність кваліфікованих кадрів; 
• інвестиційна привабливість підприємств; 
• розвинутий будівельний комплекс. 

 
Внутрішні фактори, що ускладнюють формування конкурентних 
переваг 

•  низький  рівень  технічного  і  технологічного  розвитку   
більшості підприємств; 

• висока зношеність основних фондів діючих підприємств; 
•  висока енергоємність, матеріалоємність виробництва; 
• низький рівень бізнес-планування на підприємствах; 
• низький рівень використання енергозберігаючих 

технологій; 
• висока інтервенція зарубіжних товарів; 
• зростаюча кількість недіючих підприємств і підприємств-

банкрутів;  
•  низький рівень захисту вітчизняного товаровиробника. 
 

Можливості, що сприяють досягненню стратегічних цілей 
пріоритетного розвитку 

• наявність вільних територій та незайнятих трудових ресурсів 
для створення нових сучасних підприємств; 

• низький рівень зайнятості молоді, особливо сільської, може 
спонукати відродження серед неї престижності робітничої 
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професії та мотивації до її отримання; 
• прагнення місцевої влади до відродження промислових   

підприємств; 
• державна підтримка територій зони спостереження ХАЕС, 

зниження ціни на електропостачання для юридичних осіб; 
• вливання інвестиційного капіталу в економіку району. 

 
Несприятливі умови для досягнення стратегічних цілей пріоритетного 
розвитку 

• несприятливий інвестиційний клімат через близькість ХАЕС; 
• політична   та   економічна   нестабільність   в   країні,   

недосконалість законодавства, щодо розвитку виробничого 
підприємства; 

• фінансова залежність від обласного та державного бюджетів; 
• велика частка на ринку товарів іноземного виробництва і, перш за 

все, достатньо дешевої промислової продукції китайського 
виробництва; 

• високий рівень банківських відсотків по кредитах; не престижність 
серед молоді та відсутність мотивації щодо отримання робітничої 
професії. 

 
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

1. Відновлення виробничого потенціалу 
1.1. Стимулювання збільшення обсягів виробництва промислової 
продукції. 
1.2. Сприяння розвитку виробничого бізнесу як малого, так і середнього. 
1.3. створення виробництв по переробці сільськогосподарської продукції. 
1.4. Відродження і розбудова будівельної індустрії, як основи будівництва 
житла для населення з середнім рівнем доходів та соціального житла. 
1.5. Впровадження на підприємствах промисловості нових сучасних 
технологій, що забезпечують виробництво конкурентоспроможної на 
світовому ринку продукції. 
 

2. Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 
промисловості 

2.1. Створення умов для впровадження на підприємствах 
промисловості інноваційних проектів з прийнятним рівнем 
рентабельності та терміном їх окупності. 
2.2. Стимулювання власного виробництва продукції для зменшення на 
ринку імпортних товарів. 
2.3. Створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для 
активного інвестування в інвестиційні проекти коштів українських і 
зарубіжних інвесторів. 
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2.4. Підвищення інноваційної привабливості і активності підприємств. 
2.5. Створення   бізнес-центру   (як   комунального   підприємства)  по 
залученню інвестицій у виробництво. 
2.6. Створення сучасних високотехнологічних виробництв. 
 

3. Створення умов для розвитку малого і середнього підприємства в 
промисловості 

3.1. Сприяння сталому розвитку малого підприємництва. 
3.2. Сприяння міжнародному бізнес-партнерству підприємств.     

     3.3. Фінансова підтримка малого і середнього підприємництва, в   
тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. 
Реалізація окреслених завдань пріоритету дозволить: 

• збільшити обсяги виробництва продукції у промисловій та 
будівельній індустрії, створити нові робочі місця, поповнити 
місцеві бюджети; 

• підвищити продуктивність праці в промисловості за 
рахунок інтенсивного оновлення основних фондів, 
реконструкції та технічного переоснащення діючих 
підприємств. 

 
Нові створювані підприємства за рахунок як внутрішніх , так і зовнішніх 
джерел інвестування мають «принести» новітні технології, сучасне 
обладнання, тобто підвищити технічний рівень виробництва, що є 
головним фактором зростання продуктивності праці. 

 
 Модернізація транспортної інфраструктури, реформування 

та технічне переоснащення житлово - комунального 
господарства 

 
Внутрішні фактори, що зумовлюють конкурентні переваги: 

- розвинута мережа шляхів сполучення наявність залізничного 
сполучення 

- розмежування мережі газопроводів 
- якісне покриття мобільним зв'язком різних операторів 

Внутрішні фактори, що ускладнюють формування конкурентних 
переваг: 

- незадовільний стан автошляхів та автотранспортної інфраструктури 
соціальної відсутність дороги з твердим покриттям до сіл Святе, 
Підгайне 

- зношеність комунальних мереж техно і водо постачання та 
водовідведення 

- низька якість та рівень забезпечення населення комунальними 
послугами. 

Можливості, що сприяють досягненню стратегічних цілей 
пріоритетного розвитку. 
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- покращення автодорожного покриття; 
- створення ефективних комунальних підприємств; 
- впровадження енергозберігаючих технологій. 
-  

Несприятливі умови для досягнення стратегічних цілей 
пріоритетногорозвитку: 

- відсутність основних генеральних планів розвитку та забудови 
населених пунктів; 

- неефективний проблемний житлово-комунальний сектор. 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗБУДОВИ ТА 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, 

РЕФОРМУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
1.  Створення сучасної мережі автомобільних доріг загального 
користування. 
1.1. Будівництво нових автомобільних доріг загального користування. 
1.2. Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг. 
1.3. Реконструкція та будівництво автомобільних доріг місцевого 
значення. 
1.4. Створення умов для комфортного і безпечного руху пасажирів. 
 
2.Реформування та технічне переоснащення житлово-комунального 
господарства. 

2.1. Демонополізація ринку комунальних послуг та обслуговування 
житлового фонду. 

2.2. Розвиток та модернізація централізованої системи питного 
водопостачання та водовідведення. 

2.3. Завершення газифікації сільських населених пунктів. 
2.4. Задоволення потреб району в енергетичних ресурсах. 
2.5. Розвиток послуг комунальної сфери. 
2.6. Розробка, реалізація інвестиційних проектів з енергозбереження, 

рекнструкції котелень та мереж теплопостачання. 
2.7. Впровадження енргозберігаючих технологій із використанням 

місцевих видів палива. 
2.8. Модернізація централізованого опалення. 
 

3. Створення умов для розвитку малого бізнесу. 
3.1. Створення мотиваційних умов для розвитку малого бізнесу у 

транспортній сфері. 
3.2. Дерегуляцій підприємницької діяльності. 
3.3. Впровадження та дотримання принципу "єдиного вікна". 
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Реалізація окреслених завдань пріоритету сприятиме: 
- скорочення терміну доставки вантажів для всіх категорій споживачів 

і, як наслідок, дозволить очікувати зростання прибутковості бізнесу 
у всіх сферах економіки; 

- створення умов для комфортного і безпечного перевезення 
пасажирів, що забезпечить зростання рівня життя населення 
 

7.4. Якісний розвиток рекреаційно-туристичної   сфери. 
 

- Розвиток зеленого туризму (агросад); 
- розробка туристичних маршрутів; 
- створення Здолбунівського районного краєзнавчого музею; 
- розробка генплану та розвиток інфраструктури Дермансько-Острозького 

АПП;  
- забезпечити збір та утилізацію твердих побутових відходів; 

 зберегти природні джерела, малі річки, водоймища. 
 

Внутрішні фактори, що зумовлюють розвиток туристично-
рекреаційної сфери. 

- Значні природно — рекреаційні маршрути;  
- наявність об’єктів природно - заповідного фонду;  
- наявність Дермансько - Острозького АПП;  
- багата історична та культурна спадщина;  

 екологічно чиста територія у південній частині району. 
 

Внутрішні фактори, що ускладнюють розвиток туристично-
рекреаційної сфери. 

- Нераціональне використання природних ресурсів; 
- відсутність стратегії та програм освоєння рекреаційного природно-
ресурсного потенціалу; 
- відсутність конкурентного середовища у наданні туристичних послуг, 
низька їх якість; 
- незадовільний стан об’єктів історичної та культурної спадщини; 
- недостатня робота з популяризації рекреаційно-туристичних 
можливостей району; 
- не розвинена туристична інфраструктура; 
- значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, забруднені прибережні 
смуги річок. 
 

Можливості, що сприяють досягненню стратегічних цілей 
пріоритетного розвитку району. 

- Залучення інвестицій для розвитку туристично-рекреаційної 
сфери;  
- підтримка місцевих підприємців, в галузі надання рекреаційно-
туристичних послуг; 
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- покращення інформаційного забезпечення сфери відпочинку та туризму;  
- розширення та раціональне використання інфраструктури 
використання туристично-рекреаційного комплексу. 
 
 
 

Несприятливі умови (загрози) для досягнення стратегічних цілей 
пріоритетного розвитку району. 

- Погіршення стану історично — архітектурних пам’яток; 
- зволікання у передачі земель до АПП; 
- близьке розташування до ХАЕС; 
- наявність магістральних нафто та газопроводів на території району; 
- наявність розгалужених залізничних мереж; 
- посилення конкуренцій з боку інших більш розвинутих регіонів. 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЯКІСНОГО РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНО — РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРРИ 

 
1. Підвищення якості та конкурентоспроможності туристично-

рекреаційного потенціалу району. 
Створення туристично-рекреаційної інфраструктури для дозвілля та 
активного відпочинку (розвиток агросадиб, зеленого туризму, туристичних 
маршрутів, екологічних стежок). 
1.1.   Підвищення рівня інноваційності рекреаційного продукту. 
1.2. Підготовка професійних фахівців туристично-рекреаційної сфери з 
метою підвищення рівня якості обслуговування. 
1.3.  Реставрація пам’яток історичної та культурної спадщини. 
 

2. Раціональне використання рекреаційного та туристичного 
потенціалу. 

2.1. Інвентаризація та впорядкування земель рекреаційного                    та 
природоохоронного призначення. 

2.2. Збереження, захист та відтворення унікальної флори та фауни 
природних ландшафтів. 

2.3. Екологічний благоустрій об’єктів природно — заповідного фонду. 
 

3. Створення якісного інформаційного продукту щодо 
рекреаційних та туристичних послуг. 

         3.1. Розробка та видання інформаційно-туристичних буклетів. 
   3.2. Популяризація туристичного продукту через засоби масово ї        

інформації. 
4. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу. 

4.1. Сприяння сталому розвитку малого бізнесу у туристичній сфері. 
 4.2. Створення мережі та підвищення якості надання туристичних 
послуг. 
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Реалізація окреслених завдань пріоритету сприятиме: 

* задоволенню потреб населення в отриманні якісних туристичних та 
рекреаційних послуг, зайнятості сільського населення та отримання 
додаткових надходжень до бюджету; 

* дбайливому ставленню та раціональному використанню унікальних 
природних ресурсів, збереженню та відтворенню природних 
ландшафтів. 

 
7.5. Розбудова інфраструктури соціальної сфери 

 
 Внутрішні фактори, що зумовлюють конкурентні переваги району: 

- високий освітній ріввень населення; 
- наявність     висококваліфікрваних     медичних     та     педагогічних 

представників; 
- історико — культурна спадщина; 
- розвиток культурно — туристичного ринку послуг; 
- високий рівень духовності; 
- розвинута мережа соціально — культурних об'ємів; 
- досконала матеріальна база освіти, охорони здоров'я; 
- громадська активність; 

    -     пропагування здорового способу життя та довголіття; 
- традиційна підприємницька активність населення; 
- наявність кваліфікованої робочої сили; 
- високий рівень мобільності робочої сили; 
- перепідготовка робочої  сили  відповідно  до  вимог регіонального 

ринку праці. 
Внутрішні фактори, що ускладнюють формування конкурентних 

переваг. 
- недостатній рівень технічної працездатності сучасною технікою і 

устаткуванням медичних закладів, навчальних установ; 
- значна     фізична     зношеність основних     фондів     медичних     та 

освітянських закладів; 
- мережа дошкільних навчальних закладів не в повній мірі забезпечує 

освітні потреби населення; 
- недостатній рівень комп'ютеризації; 
- недостатній рівень медичного обслуговування населення у сільській 

місцевості; 
- низький   рівень   забезпечення   спортивних   установ   матеріальною 

базою для занять фізичною культурою і спортом; 
- відсутність   об'єктів  для   проведення   спортивних  та  видовищно-

культурних заходів; 
- складна демографічна ситуація; 

- низький рівень зайнятості населення; 
- обмежені можливості працевлаштування у сільські місцевості; 
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- обмеженість працевлаштування молодих фахівців; 
- відлік кваліфікованих кадрів; 
- низький рівень життя населення; 

 
Можливості, що сприяють досягненню стратегічних цілей 

пріоритетного розвитку. 
- намагання районної влади вирішити проблеми якості життя 
населення в районі; 
виділення з місцевих бюджетів коштів на розвиток інфраструктури 
соціальної сфери; 

- активна позиція влади щодо захисту інвестицій та іновацій в розвиток 
освіти, охорони здоров'я, культури та охорони культурної спадщини; 

- розвиток громадських організацій; 
- налагодження міжнародних економічних та культурних стосунків; 
- залучення грантових коштів на покращення соціальної інфраструктури; 
- реформування галузі охорони здоров'я, зокрема запровадження первинної 

медико-санітарної допомоги; 
- запровадження ефективної системи адресної допомоги незахищеним 

верствам населення. 
 

Несприятливі умови для досягнення стратегічних цілей пріоритетного 
розвитку. 

- високий рівень захворювання населення серцево-судинними та 
судинно-мозковими захворюваннями; 

- старіння населення; 
- нерівні можливості працевлаштування міського та сільського 

населення; 
- відлік кваліфікованої робочої сили за кордон; 
- невизначеність щодо впрвадження страхової медицини ; 
- брак коштів, недостатнє бюджетне фінансування галузей освіти, 

культури і охорони здоров'я; 
- недостатній рівень інформованості в залученні грантових коштів на 

розвиток соціальної сфери. 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗБУДОВИ 
ІНФРАСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

1.  Розвиток сучасної високоякісної освіти. 
- створення сприятливих умов для рівного доступу до здобування 

якісної освіти; 
- збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; 
- проведення змісту і структури професійної підготовки кадрів у 

відповідності із сучасними потребами ринку праці; 
- оптимізація мережі навчальних закладів; 
- подальша комп'ютеризація шкіл; 
- будівництво   та  реконструкція   приміщень   під   дитячі   дошкільні 
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заклади; 
- завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ступенів району с. Миротин, в 

м.Здолбунів ЗОШ І-ІІ ст. № 3. 
 

2.  Підвищення якості та доступності медичних послуг. 
2.1. Підвищення рівня забезпеченості медичними послугами. 
2.2. Модернізація комунального закладу охорони здоров'я 

Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги 
Здолбунівської районної ради. 

2.3. Розширення мережі амбулаторій загальної практики — сімейної 
медицини (АЗПСМ). 

2.4. Забезпечення кваліфікованими медичними кадрами АЗПСМ та 
ФАПів, повне матеріально-технічне забезпечення їх роботи. 

2.5. Сприяння створення єдиної системи екстренної медичної 
допомоги населенню. 
2.6. Розвиток об 1 єктів фізичної культури і спорту. 
2.7. Перехід на страхову медицину. 
 

3.  Розвиток культури та збереження об'єктів культурної спадщини. 
3.1. Охорона, збереження та відродження культурної спадщини, 

народних художніх промислів, підтримка професійного та 
аматорського мистецтва. 

3.2. Створення Здолбунівського районного краєзнавчого музею. 
3.3. Розбудова культурно-дозвіллєвих центрів. 
3.4. Відродження пам’яток культури та археології. 
 

4. Забезпечення екологічно-сприятливих умов життя. 
4.1. Реалізація екологічних заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища. 
4.2. Підвищення рівня екологічної сфери в частині утилізації побутових 

відходів та очистки стічних вод. 
4.3. Формування екологічної свідомості громадян. 
 

5.  Формування активного бізнес середовища. 
 Мотивація незайнятого економічно-активного населення до 

самозайнятості. 
 Організація профнавчання безробітних на основі вимог 

роботодавця. 
 Запобігання відтоку населення до міста та кваліфікованої робочої 

сили за межі країни. 
 
Реалізація окреслених завдань пріоритету сприятиме: 

- досягнення місії регіональної економічної політики — 
підвищення рівня життя населення в районі у багатогранному його 
розумінні; 
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- зростання   соціальної   ефективності   суб'єктів   господарювання   
в районі. 

 
 

 
 

РОЗДІЛ  VІІІ.  ТИПОЛОГІЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
ЗДОЛБУНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗА  РІВНЯМИ РОЗВИТКУ 
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Рис 8.1. Інтегрований показник соціального розвитку 

 
 
 Як видно з рис. 8.1.,  СНП району суттєво відрізняються за окремими 

агрегованими й інтегрованим показниками соціальної підсистеми. 
Встановлено, що  найгіршим станом відзначаються агреговані показники: 
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інфраструктури та захищеності життєвого рівня. Так, значення агрегованих 
показників інфраструктури у більшості СНП не перевищують значень 0,4, 
і їхній стан може бути оцінений як критичний та задовільний. Показники 
захищеності життєвого рівня населення у 11 СНП також знаходяться у 
критичному та загрозливому стані (0–0,4). У кращому стані перебувають 
показники, які характеризують стан забезпеченості СНП людськими й 
інтелектуальними ресурсами. За цим агрегованим показником 7 СНП 
оцінюються як такі, що мають задовільний та сприятливий стан і лише 3 
СНП має критичний стан. Такі ж  значення серед агрегованих показників 
виявлені у демографічних показниках. Так, сприятливий стан зафіксований 
у 2 СНП, задовільний стан у 9 СНП. Критичний стан демографічних 
показників спостерігається у 2 СНП, а загрозливий стан у 4 СНП.  
Відповідно, інтегровані показники СНП району оцінюються низькими 
значеннями індикаторів. Так, задовільний стан розвитку соціальної 
підсистеми мають Богдашівська  (0,4), Будеразька (0,44), Бущанська  (0,43), 
Глинські (0,44)  , Здовбицька (0,44), Копитківська (0,49), П’ятигірська 
(0,46),Спасівська (0,41), Уїздецька (0,5), Урвенська (0,48) сільські ради; 
загрозливий –  Білашівська (0,37), Дерманська 1 (0,27), Германська 2(0,34) 
Миротинська (0,38), Новомощаницька  (0,32), Новосілківська (0,31), 
Півченська (0,29), Старомощаницька (0,27), Ступнівська (0,34) сільські 
ради. Критичний стан розвитку соціальної підсистеми сформувався у 
Мізоцькій (0,123), Маломощаницькій (0,14) сільських радах (рис. 5.3). 
Основною причиною критичного  стану соціальної підсистеми цих 
сільських рад стала низька захищеність життєвого рівня їх населення. 
Таким чином, за рівнем  соціального  розвитку СНП району 
розподіляються у  три групи: задовільного  стану  (0,4–0,6)  – 10;  
загрозливого стану  (0,2–0,4) – 9;   критичного (0–0,2) – 2 сільські ради. 
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Рис 8.2. Інтегрований показник економічного розвитку 

        

 

 
Як видно з рис. 8.2.,  агреговані показники економічного стану СНП 
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є значно вищими  порівняно з соціальними. Так, за агрегованими 
показниками загрозливий стан розвитку економічної підсистеми мають 
Білашівська (0,351), Бущанська (0,315), Здовбицька (0,393), 
Маломощаницька(0,229), Новосілківська(0,339), Півченська (0,37) 
Старомощаницька (0,299) сільські ради. Задовільним станом 
характеризуються Будеразька (0,503), Глинська (0,560), Дерманська перша 
(0,415) , Копитківська (0,526), сиротинська (0, 515), Новомощаницька 
(0,490), П’ятигорська (0,449), Спасівська (0,585), Уїздецька (0,555), 
Урвенська(0,551) сільські ради. Сприятливим станом характеризуються 
Богдашівська(0,602) та Ступнівська (0,644) сільські ради.  Критичний стан 
розвитку економічної підсистеми мають Мізоцька (0,191), Дерманська 
друга (0,176) сільські ради  (рис. 5.5). 

Основною причиною критичного стану економічної системи цих СНП 
є високий рівень безробіття (рис. 5.5). Таким чином, за рівнем 
економічного розвитку СНП району розподіляють на чотири  групи: 
загрозливого (0,2–0,4)  - 7 СНП, задовільного (0,4–0,6)  - 10 
СНП,сприятливого (0,6 -0,8) – 2 СНП, та критичного (0 -0,2) – 2 СНП  
стану. 
          Відповідно,  інтегрований показник екологічного розвитку 
території СНП оцінюється відносно низькими значеннями показників 
(рис. 8.3). Так, за інтегрованими показниками стан екологічного розвитку 
СНП району оцінюється, як: загрозливий у Здолбунівській (0,2–0,4); 
задовільний у всіх інших сільських радах (0,4–0,6). 

Таким чином, проведений аналіз оцінки екологічного розвитку СНП 
району засвідчує, що сільські ради розподіляються на дві групи за рівнем 
розвитку: задовільного стану (0,4–0,6) – 21 сільські ради; загрозливого 
стану (0,2–0,4) – 1 сільська рада.
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Рис. 8.3. Інтегрований показник екологічного розвитку



 

55 
 

 

 
Рис 8.4.  Індекс соціо-економіко-екологічного розвитку територій СНП 
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Дані розрахунку  індексу СЕЕ розвитку СНП показали значну  

територіальну неоднорідність їхнього розвитку. Найвищий індекс соціо-
економіко-екологічного  розвитку мають Богдашівська (0,417), Будеразька 
(0,465), Глинська (0,495),Дерманська перша (0,424),Здовбицька (0,446), 
Копитківська (0,515), Миротинська (0,454), Новомощаницька (0,435) 
П’ятигорська (0,472), Спасівська (0,497), Ступнівська (0,493), Уїздецька (0,495), 
Урвенська (0,484) сільські ради, індекс СЕЕ розвитку яких коливається в 
діапазоні 0,4–0,6, що відповідає задовільному  стану.  Загрозливий  стан індексу 
СЕЕ розвитку встановлений для:  Мізоцької (0,229), Білашівської 
(0,380),Бутанської (0,397), Дерманської другої (0,287) , Здолбунівської (0,294), 
Маломощаницької (0,251), Новосілківської (0,371,) Півченської 
(0,349),Старомощаницької (0,321) сільських рад.  

Відповідно до рівнів розвитку агросфери  СНП виникає потреба у 
визначені стратегічного курсу їхнього розвитку. Зробити  це можливо, 
використовуючи матричний підхід: типологію з поєднанням декількох 
індикаторів, які характеризують рівні соціо-економіко-екологічного розвитку 
району (табл. 8.1, рис. 8.4).  

Типологію агросфери СНП необхідно проводити за трьома ознаками: рівня 
соціального, економічного та екологічного  розвитку, що дає змогу обґрунтувати 
стратегії подальшого стабільного функціонування і розвитку цих населених 
пунктів. Реалізується запропонована типологія з виділенням восьми груп СЕЕ 
систем СНП з наступними рівнями їхнього розвитку: 1 – рівень економічного 
розвитку нижчий за середнє значення, а соціального і екологічного  – вищий за 
середнє значення; 2 – рівні економічного та соціального розвитку, нижчі за 
середнє значення, а екологічного – вищі; 3 – рівні економічного та екологічного 
розвитку, нижчі за середні, а соціального – вищий середнього значення; 4 – 
рівні соціального, екологічного та економічного розвитку, нижчі за середнє 
значення; 5 – рівні  економічного та соціального розвитку вищі, а екологічного – 
нижчі за середнє значення; 6 – рівні економічного розвитку, вищі  за середнє, а 
соціальні та екологічні, нижчі за середнє значення; 7 – рівні економічного та 
екологічного розвитку вищі, а соціального – нижчі за  середнє значення; 8 – 
рівні економічного, екологічного та соціального розвитку, вищі за середнє 
значення. 
Типологія СНП району, яка поєднує три індикатори соціо-економіко- 
екологічного розвитку представлена в табл. 8.1. 
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Таблиця 8.1 
Типологія СНП Здолбунівського району по рівню розвитку агросфери 

№
 

т
и
п
у 

 
Значення індексів розвитку 

СНП з відповідними 
рівнями СЕЕ розвитку 

1 рівень економічного розвитку нижчий за середнє, 
а соціального і екологічного – вищий за середнє 
значення 

Бущанська Дерманська 
перша 

2 рівні економічного та соціального розвитку, нижчі 
за середнє, а екологічного - вищий за середнє 
значення 

Мізоцька, Дерманська 
друга Новосілківська 
Півченська 
Старомощаницька 

 
3 рівні економічного та екологічного розвитку, 

нижчі за середнє, а соціального - вищий  
за середнє значення 

Здовбицька 

4 рівні економічного, соціального та  
екологічного розвитку, нижчі за середнє з 
начення 

Білашівська 
Маломощаницька 

5 рівні економічного та соціального розвитку 
 вищі, а екологічного - нижчі середнього значення 

Здолбунівська 
Миротинська Уїздецька 

 
6 рівні економічного розвитку, вищі за середнє, 

 а соціальні та екологічні нижчі, за  
середнє значення; 

Богдашівська 

7 рівні економічного та екологічного розвитку, 
 вищі за середнє, а соціального - нижчі за 
 середнє значення 

 
Новомощаницька 
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рівні економічного, екологічного та  
соціального розвитку, вищі за середнє значення 

Будеразька Глинська 
Копитківська 
П'ятигорська  

Спасівська Ступнівська 
Урвенська 

На підставі аналізу та розподілення СНП за рівнями  розвитку агросфери 
виділяємо такі стратегічні напрями перспективного функціонування та розвитку 
їхніх СЕЕ систем. Перший напрям стосується стратегії нарощування 
економічноо потенціалу СНП яка базується на першочерговості зміцнення 
економічної бази СНП, як основи задоволення потреб і благ його населення за 
підтримки належного рівня соціального і екологічного потенціалу. Цю 
стратегію необхідно застосовувати до території Бущанської, Дерманської 
першої сільських рад.  Другий напрям реалізується через стратегію 
пріоритетності соціального розвитку СНП, яка передбачає першочергове 
вирішення соціальних завдань СНП за підтримання на належному рівні їхнього 
еколого-економічного потенціалу. Таку стратегію доцільно використовувати для 
території Новомощаницької, Богдашівської, Будеразької,  Маломощаницької, 
Новосілківської, Півченської, Старомощаницької сільських рад. Третій напрям 
– реалізація стратегії екологічного безпечного розвитку СНП, яка вимагає 
вирішення екологічних проблем за підтримання на належному рівні соціо-
економічного потенціалу. Таку стратегію доцільно застосовувати передусів до 
Здолбунівської, Миротинської, Уїздецької сільської ради.  

Слід зазначити, що запропоновані стратегії сприятимуть вирівнюванню 
рівнів розвитку СНП, підвищенню ефективності функціонування СЕЕ систем 
СНП, досягненню збалансованого розвитку, відповідно, забезпечувати їхній 
економічний розвиток у поєднанні із соціально та екологічно комфортними 
умовами життєдіяльності населення. 
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РОЗДІЛ ІХ. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  
 

Безпосередніми виконавцями завдань, які пов’язані із впровадженням на 
практиці положень Стратегії, є місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування. Їх діяльність полягає у створенні умов для 
стимулювання та спрямування дій суб’єктів підприємницької діяльності різних 
форм власності відповідно до Стратегічних цілей, пріоритетів та завдань. 

Впровадження Стратегії відбуватиметься шляхом розробки та реалізації 
на її базі комплексу програмних та нормативних документів. Для забезпечення 
реалізації окремих напрямів Стратегії розроблятимуться цільові програми 
розвитку окремих галузей виробництва та соціальної сфери. 

 
Реалізація Стратегії передбачає три етапи: 

 
     Етап І 
 
 

2013 рік 

  
Підготовчий етап 

 

      
     Етап ІІ 
 
 

2014 - 2015 роки 

  

 
Стабілізаційний етап 

 
 

     
     Етап ІІІ 
 
 

2016 - 2017 рік 
і на подальшу перспективу 

  

 
Запровадження механізмів сталого 

розвитку за визначеними приорітетами 
 
На першому етапі (2013 рІк) передбачається: 
 - визначити структурні проблеми по видах економічної діяльності району, 

які мають негативний вплив на конкурентоспроможність і потенціал зростання, 
та розробити заходи щодо їх розв’язання; 

- узгодження пріоритетних напрямів розвитку району; 
- проведення моніторингу показників розвитку району. 
На другому етапі (2014-2015 роки) передбачається: 
реалізація заходів короткострокової перспективи стратегічного значення з 

коригуванням строків та обсягів фінансування відповідно до виконання 
прогнозних показників розвитку району, направлених на стабілізацію розвитку 
визначених пріорітетів; 

- впровадження органами місцевого самоврядування дієвих заходів щодо 
зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад; 
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 посилення повноважень та відповідальності органів місцевого 
самоврядування за надання якісних послуг населенню. 

    На третьому етапі (2016-2017 роки) і на подальшу перспективу 
передбачається зосередження та використання ресурсів і коштів на розвиток 
визначених пріорітетів з метою забезпечення їх сталого розвитку. 

Про хід реалізації Стратегії, на протязі її дії, районній державній 
адміністрації щорічно надавати узагальнену інформацію, яку виносити на 
розгляд сесії районної ради у першому кварталі поточного року за попередній 
рік. 

Реалізація Стратегії забезпечить поліпшення соціальної та економічної 
ситуації в районі. Базовою умовою для цього стане суттєвий приплив 
інвестицій.  

Підвищення життєздатності економіки району сприятиме підвищенню 
добробуту та досягненню нової якості життя населення району. 

Основними принципами реалізації стратегії є: 
Програмування. Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі  

взаємопов’язаних середньо- та короткострокових програм економічного і 
соціального розвитку району. Цей принцип також передбачає щорічне 
планування та реалізацію відповідних заходів. 

Концентрація. Під час виконання завдань, визначених цією Стратегією, 
фінансові ресурси будуть концентруватися на вирішенні стратегічних завдань, 
що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку району. 

Синхронність дій. Передбачається узгодження пріоритетів та дій 
райдержадміністрації із органами виконавчої влади вищого рівня та органами 
місцевого самоврядування щодо розвитку району. 

Партнерство. Необхідною умовою стає тісна співпраця з органами 
місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, суб’єктами 
господарювання в процесі реалізації Стратегії, проведення моніторингу та 
оцінки виконання визначених завдань. 

Фінансове забезпечення реалізації пріоритетних напрямів Стратегії 
формується за рахунок коштів державного, обласного, районного та сільських 
бюджетів, вітчизняних та іноземних інвестицій, грантів, коштів територіальної 
громади та інших джерел фінансування. 

Для виконання (фінансування) завдань Стратегії органи виконавчої влади 
і органи місцевого самоврядування розробляють щорічні Програми соціально-
економічного розвитку та відповідні регіональні програми, укладають угоди 
щодо регіонального розвитку, в яких у межах бюджетних призначень 
передбачаються обсяги фінансування, що є підставою для врахування їх в 
державному та місцевих бюджетах на відповідний рік. 

Передбачається запровадження механізму фінансування районних 
програм відповідно до пріоритетів Стратегії. 

Фінансування заходів з реалізації Стратегії здійснюватиметься також за 
рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних 
інвестиційних проектів та виконання програм, інших джерел. 
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РОЗДІЛ Х.  МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  

 
Супроводженням процесу впровадження Стратегії та моніторингу її 

результатів буде займатись новостворена робоча група з питань стратегічного 
планування, в разі необхідності у відповідності до кожного стратегічного 
напряму будуть створені відповідні підгрупи. 

Основні завдання діяльності робочої групи: 
 визначення процедури виконання операційних цілей: складання 

короткострокових планів виконання завдань, розподіл обов’язків з 
координації дій по виконанню завдань, визначення фахівців та 
зацікавлених осіб, а також необхідних ресурсів; 

 здійснення контролю за виконанням операційних цілей; 
 підготовка звітів про ступені виконання операційних завдань, а в 

разі невиконання – причин їх невиконання; 
 підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до завдань 

та операційних  цілей. 
Моніторинг і оцінка результатів реалізації Стратегії  визначаються 

шляхом контролю за виконанням показників Програм економічного і 
соціального розвитку району, галузевих районних цільових програм та  
спільних заходів районної державної адміністрації та органів місцевого 
самоврядування  щодо реалізації стратегічних завдань розвитку району, на 
основі застосування системи індикаторів, яка включає базові орієнтири сталого 
розвитку. 

Пропонується використовувати соціальні, економічні та екологічні 
індикатори сталого розвитку, уніфіковані за Міжнародною системою одиниць 
вимірів та адаптовані до умов району. 

Основними завданнями моніторингу реалізації Стратегії є  збір, 
узагальнення, періодичний аналіз рейтингових показників соціально-
економічного розвитку району та визначення ефективності реалізації Стратегії. 
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